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STRONA INTERNETOWA
Ogłoszenie nr 500275009-N-2018 z dnia 16-11-2018 r.
Czerwonak:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 645981-N-2018
Data: 08/11/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN, Krajowy numer identyfikacyjny 63459185200000,
ul. ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 812-14-04, e-mail
r.jaskowiak@akwenczerwonak.pl, faks 61 812-12-36.
Adres strony internetowej (url): http://www.akwenczerwonak.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.akwenczerwonak.pl/

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III.
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Warunek udziału dotyczący zdolności technicznej
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) lub wykonuje co
najmniej 2 usługi obejmujące sprzątanie budynku użyteczności publicznej, o wartości co
najmniej 200.000,00 PLN brutto każda (jeśli usługa jest wykonywana, wartość, co najmniej
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200.000,00 PLN brutto dotyczy części usługi wykonanej przed upływem terminu składania
ofert). Przez budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek przeznaczony na
potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego,
oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub
telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony
do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także
budynek biurowy lub socjalny. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie
lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób
wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Warunek udziału dotyczący zdolności
technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył; rozpoczęcie mogło nastąpić
wcześniej) lub wykonuje co najmniej 2 usługi obejmujące sprzątanie budynku użyteczności
publicznej, o wartości co najmniej 200.000,00 PLN brutto każda (jeśli usługa jest
wykonywana, wartość, co najmniej 200.000,00 PLN brutto dotyczy części usługi wykonanej
przed upływem terminu składania ofert). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, Zamawiający, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp., określa, iż
dokonując oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności
technicznej uzna, że warunek został spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego
warunku. Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia
zdobytego osobno przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. Przez budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek
przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu
religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej,
społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek
przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej
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uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Zamawiający wymaga od wykonawców
wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Data: 2018-11-19, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania
wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki,
w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu > Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2018-11-22, godzina: 09:00, Skrócenie terminu
składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu > Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
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